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ROMÂNIA
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR

ORDIN nr.

~

din

l'2..t:e ·

2008

Având in vedere Decretul Preşedintelui României nr. 854/2005 pentru numirea
unui membru al GuvernulUI;
in oonformitate cu prevederile art. 12 alin ( 1 ) - ( 5) din Legea nr 18212000
privind protejarea patrimoniului cultural na~onal mobil, cu mod1ficlifi le şi completări le
ulterioare,
Ţlnând seama de Hotărărea de Clasare nr. 3871/27.08 2008 a Comisiei
Na~onale a Muzeelor şi Colecţii lor;
ih temeiul prevederilor art 11 alin. ( 4 ) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005
privind organizarea şi funcţlonarea Ministerului Culturii şi Cultelor republicată,
Mini strul Culturii şi Cu ltelor emite următorul

ORDIN:

Art. 1 ( 1 ) Se clasează Tn patrimoniul cultural naţional mobil, în categoria
juridică ,Fond' , 30 ( treizeci ) bunuri culturale mobile cu semnificaţie artistică, aflate
in patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al României, prevăzute In Anexă.
( 2 ) Anexa face parte Integrantă din prezentul Ordin.
Art. 2 Direcţia Muzee, ColacUl, Garantii Guvernamentale va lua toate măsurile
necesare pentru aducerea la cunoştinţă a prevederilor prezentului Ordin Muzeului
Naţional de A~ al României, ln vederea punerii lui in aplicare

ADRIAN ' RGULE
MINISTRUL CjLTURJJ

f
Anexa
Fişa standard

51t;

Bunuri culturale mobile c:u semnifica fie artistică clasate în categoria juridică Fond di n patrimoniul
Muzeului National de Artli al României

Nr.
crt.

Denumirea
bunului cultural

Au\Qr(i), atelier,
marcll, şcoală,
atribuire
(dupll caz)

Titlul sau tema
(dacii este cazul)

1.

(1.1.)
lcoaoâ

Transilvania

Sffintul Gheorghe

2.

Icoană

Nicula

sfuntulllic

3.

Icoană

Braşov

Maica Domnului
TodureratA

4.

Icoann

Nicula

Sfânta Part~schiva

5.

lcoaoA

Transilvania

Răstignizea

6.

Icoană

Trnnsilvania

Maica Domnului
ÎDdureratA

7.

rcoană

Nicu la

SHn.tuJ tlie

(1)

(1.2.)

{1.3)

-

Material, tehnică, dimensiuni
(eventual dimenslunllc
suportului) şi al~ parametri de
identificare (dupll cu)
(1.4)
pc sticlă
51 x 42 cm (cu ramă)
Nr. lnv. 84.747 1 i.l577
Picturll pe sticlă
41 x 52 cm (cu 11UD.ă)
Nr. l.ov. 84.749/ i.1579
Pictur<i pe sticlă
6L x49 cm (cu ramă)
Nr. Lnv. 84.752/ i.l582
PicturA po sticlă
32 x 26 cm (cu ramă)
Nr. Iov. 84.754/ i.l584
Picturii pe sticln
28 x25 cm (cu ramă)
Nr.lnv. 84.755/ i.15&5
Plcturll pe sticlă
50 x 40 cm (cu ramâ)
Nr. tnv. 84.756/ i.l586
Picturli pc sticlA
38 x 43 cm (cu I1Uilă)
Nr. lnv. 84.758 / i.I588
Pictură

Data, anul
fubrica~cl (după

caz)

Observatii (documente de referinţă.
antecedente, starea de CQns.crvare,
cantitate, dato speciale-J!rezen!a
semnăturilor, inscriptionărilor,
mllrc:ilor ş.a.)

(1.5)

(1.6)

sec. XIX

Stare de CQOSCrvare: mediOC!'â,
cu.foarea parţial cAzuti! 1n partea

sfârşitul sec. XIX
-

Stare de conservare: relativ bună,
culoarea câzulll partialill centru

sec. XIX

Stare de conservare: mediocră,
culoarea că.zulii pe mari supmfctc

sec. XIX

Stare de conservare: deteriom!A,
culoarea partial cllmtă

sec. XIX

Stare de conservare: detenoralll.,
culoarea desprinsă masiv, l1ll1l8
desflcutJ!
Stare de conservare: mediocră,
culoarea partial cll.zutli

sec. XIX

sec. XIX

Inferioară

Stare de CQOSCrvare:
culoarea partial căzulll

,mediocri!,

•·
-

~~.

/
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8.

·- ,9.

Icoană

Icoană

Ţara Făgăraşului

Ţara Făgăraşului

Arhanghelul
Mihail
Sfl!nt uJ Gheorghe

r Picluril pc sticl!i

50x 45 cm (cu mmi!)
Nr.lnv. 84.761 / i.t591
l'ictură pc sticlă

sec. XIX

Stare de CQilSeTVate: mediocri~,
culoarea parlial c:ăzut4

sec. XIX

Stare de conservare: dcterioratA,
cu loarea par1iâl câlută, rama
desfOOutll. suportul de lemn din spate

45 x41 cm (cu ramii)
Nr. lnv. 84.762/1.1592

1

lipseşte parţial

10.

Icoană

Ţara Făgăraşului

Il.

Icoană

Trnnsilvania

Maica Domnului
ÎUduremtă

Picturii pc sticlă
70 x 60 cm (cu ramă)
Nr. lnv. 84.776 1 i.1606
Adonnirea Maicii Pictură pe sticlă
Domnului
48 x 42 crn (cu ramă)
Nr. Inv. 84.777/ i.1607

-

S ffirşirul sec. XTX

Stare de conservare: relativ bunli

1906

Stare de conservare: deterioratâ,
spartă
in două, pictura par~at
desprinsa.,

rama

originari!

uşor

degradată
i

12.

Icoană

Ţara Făgăraşului

13.

Icoană

Transilvania

14.
15.

16.

L__

Icoană

Icoană

Icoană

Ţara Făgăraşului

Tara Fagl!.raşului
Tnmsil vania

-

Pictura pc sticlă
55 x 50 cm (cu mmâ)
Nr. lnv. !14.178 /1. 1608
Arhangbelli
Picturii pe sticlă
Mihail şi Gavril
52 x 42 cm (cu ramli)
Nr.lnv. 84.779 1 i.l609
Cina cea Tainll
Picturii pe sliclli
66 x 77 cm (cu ramă)
Nr.lnv.84.780/1.1610
PicturA pe sticlă
Sfintii Impiirnti
Constantin şi
71 x 61 cm (cu rnmll)
Elena
Nr.lnv. 84.782 / i.l612
Sfin{ii Trei Ierarh.i Picturii pe sticlă
47 x 4 1 cm (cu ramă)
Nr. lnv. 84.785 / i.l615
Sfitntul Gheorghe

Sflirşiml

sec. XIX

Stare de conservare: mediocri!, '
pictura paflial desprinsă, rama uşor
degradată

1905

Stare de conservare:
pictura pe alocuri căZută

mediocri!, i
1

InceputUl sec.

xrx

Sfârşitul

Stare de conservare: medl<X:Jii,
pictura parţial cl!zută, sticla-sparl4 in :
două
Stare de cooservnrc: bunii

J

secolului

XIX
Inceputul sec. XX Stare de conservare: deteriorntll, ;
sticla spartă 1n trei pc latura stângă,
colţul stâng inferior lipsă, pictura .
parţial desprinsă, rama deterio_ratj
1

•

~
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17.

Icoană

Ţara Fâgl!raşului

Sfântul
llaralambie

Pictură

pe sticlă

Sec. XIX

66x 59 cm (cu rama)
Nr.lnv. 84.792/ i.l622

Stare de conservare: mediocră, mici
porţiuni de culoare cA7.ulă şi ridic:ită
pe alocuri, in special 1n partea
superioară

18.

PicturA pe sticlA
51 X 47 CID (cu ramă)
Nr. Inv. 84.794 / i.l624
Nuc sculptat ;
63,5x167x58om;
Inv. 84n7 / 697

Sec. XlX

Stare de conservare:
culoarea partial cl:t.ută

Sec. Xl.X(cu
elemente mai
vechi)

Stare mediocră

Lemn fumiruil, marchelal, fier,
meud;
33,5x63x38,5cm;
lnv. 84n8 t 698

1731

Stare relativ buoA

a tâmplarilor

Atelier
transilvlincan

Etajeră

Atelier

Tei scul plai, pictat, brad; Sec. XIX(?)
28,5x84,5x 13,6cm;
lnv. 84730 /700
-Sec. XIX
Lemn fumiruil, marchctal,
intarsie fildeş(?);
90,5 x 140 x 68,8 cm
Inv. 84731 / 701

Stare mediocră

Nuc stnmjit, lemn sculptat şi Sec. XLX
aurit, piele ştanlată cu auriu,
butoni metalici;
138x58,5x55cm;
lnv. 84732 / 702
Nuc strtmjit, lemn sculptat şi Scc.XIX
aurit, piele ştan!JitA cu auriu,
butonimetalici;
139:<61 x60cm;
lnv. 84733 1703
-

Stare deteriorălă

Icoană

19. Ladă

20.

21.

Lădilă de breaslă

Nordul
Transilvanic;i
Atelier provincial
italian (atribuit)

transilvănean

sertare

Atelier
lombard(atribuit)

23.

Fotoliu

Artă

24.

fotoliu

Arlli spaniola

22. Scrin cu trei

span.lolll

Maica Domnului
Tndurerată

mediocră;

Stare mediocrA

Stare dcu::riorată

.
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25. Fotoliu

Arta spaniola, stil

baroc

26. Fotoliu

Art1l spaniolă, stil
baroc

27. Masa

Art1l spanioli!

28. Coif

Atelier iranian

29. Scu.t

Atelier iranian

30. Scut

Atelier iranian

•
Fag sttunjil, sculptat, piele
ştnnţată
cu auriu, butoni
meiAiici;
123,5x56,5x:53cw;
.lnv. 84734 / 704
Fag stnmjit, sculptat, piele
şt.anţată
ou auriu, butoni
mctalici;
123x59,5x56,2cm;
lnv. 84735/ 705
Nuc, fier ;
75xl57x85cm;
lnv.84736 1706
OICI, decor grava1,
damaschinare cu aur şi argint,
H-0,595m (cu zale), D0,200m.
lnv. 8474111517
Oţel, alamă (bordura), decor
gravat chimic, darnaschinare
cu aur şi cu argint, material
tcxtil pc partea inferioară, D0,460m
lnv. 8474211518
Oţe~ alamă (bordura), decor
gravat chimic, damaschinare
cu aur şi cu argint, D-0,460m.
lnv. 84743/1519

-

Sec. XIX

Slare d etcrioratA

Sec. XIX

Stare deteriorall!

Sec. XVll(?)

Stare mediocră

Circa 1850

Stare de conservare: aproape bunA

Sec. XIX

Stare de conservare: relativ bună
(metalul oxidat, cllptuşeala
deteriorată)

Citea 1850

Stare de conservare: relativ bunll
(oxidl!ri, erodare a damascbinl!rici ou
argint)
1,
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Dl}tECŢIP.. GENER.:ALĂPATRIMONJU CULTURAL NAŢIONAL
DIRECŢIA

MUZEE. COLECŢII, GARANŢII GUVER.J\lAMENT ALE

COMISIA NAŢIONALĂ A MUZEELOR SI COLECŢIU.OR

Nr. 3·811/27.08.2008

HOTĂRÂRE DE CLASARE

•

În şedinta din data de 27.08.2008, în unna analizăr.ii Rapoartelor de
expertiză şi a documenta~ei specifice, Comisia Naţională a Muzeelor şi
Colecţii lor a hotărât ela sarea io patrimoniu 1 cultural naţionaJ mobil,
categoria juridică "Fond" , a 30 de bunuri cuJtur.al.e mobile cu semnificaţie
artistică din patrimoniul Muzeului N aţional de Artă al României

Preşedinte

Comisia Na~onală a Muzee or şi Colecţiilor

Bucureş ti 011347, Şos. Kiseleff nr. 30 , sectorul 1, O.P. 33, Româ nia

Tel . : 224 25 l O, 223 28 4 7; Fax : 223 49 51; www.culturo ,ro

